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لكل إنـسـان نـقطــة ضعفه،
ورمبــا تكــون املــرأة املـثرية
احلسنـاء الشهيـة اليت يصفها
الـشاعـر الكبري نـزار قبـاني
رمحه اهلل بـانهـا )كليـة حب
دافئـة( هـي نقطـة الـضعف

املشرتكة لغالبية الرجال.
لكن نقطـة ضعفي هي ثقيت
املطلقـة بالـسادة املـسؤولني،
ممــــا جيـعلـين اصــــدق أي
مـسؤول يف ايـة دولة، بـرغم
احـساسي بـان بعضهـم يبالغ
احيـانًا بقـدر معني، إال انين
اوهم النفس بان املبالغة البد
منهـا لـدى بعـض املسـؤولني
لـــرسـم آفـــاق املــسـتقـبل

الطموح والسعيد.
فـما حنسـبه اليوم مبـالغة، أو
شيئـًا يقرتب من املـستحيل،
قد يـصبح يف الغد علـى يدّي
هـذا املـسـؤول الـذكي أو ذاك
واقعــًا حيـًا واجنـازًا وطـنيـًا
كـبـريًا يــضـــــاف إىل سـجل
اجنازاتنـا الكربى اليت حنـسد

عليها.
على ايـة حال فان تـصديقي
للمسؤول املعـين مهما بالغ يف
تصرحيـاته تنطلق من اميان
ثابت، ومن قناعة اكيدة بان
أي مسؤول يف ايـة دولة ليس
مضطرًا للمبـالغة أو اجملاملة
أو الكـــذب علـــى حــســـاب
احلقـــائق اجملـــردة، بل هــو
كـالسيف القاطع ان قال فعل،
وان وعـد اوفـى، وإن أشـار إىل
شـيء أو كلف به نفـذه علـى
الفور، باالخص وان لديه كل
مقــومــات الـتـنفـيــذ، ويف
مقـدمـتهـا الـتخـصيـصـات
املــاليــة اجملــزيــة، واالدوات
الفنيـة، واخلربات والطـاقات

البشرية، والصالحيات.
وتـكفـي مـثاًل خمـصـصــات
الضيـافة اليوميـة املتواضعة
يف مـيــزانـيــة أي مـســؤول

الشباع مائة جائع يوميًا.
قـد يضطـر املسـؤول احيـانًا
ملمـارسة الـكذب األبـيض مع
افـراد عــائلـته، أو املبــالغـة
البـيضـاء، وقـد يـضطـر إىل
ايهـام زوجـته الغيـورة جـدًا،
بــان سكــرتريته قـبيحـة يف
الـستـني من عمـرها وجتـيد
ست لغـات، وهـذا هـو سـبب
احتفاظه بهـا، يف حني تكون
بعمـر الـزهـور تضج انـوثـة
وحيـويـة وال جتيـد إال لغـة

الغنج والدالل والعيون.
وقد يدعي االرتبـاط مبوعد
رمسـي مهـم للــتخلـص مـن
مـأساة استقبـال محاته، وقد
يــدعي انه يف اجـتمــاع مهم
لـياًل مع الــوفــد االملـــاني أو
اليابـاني أو البلجيكي، بـينما
هـو يقـضي الـسهـرة مع املـاء
واخلضـراء والوجـه احلسن..
لكنـه يف القضـايـا الـرمسيـة
قـاطع مثل السـيف، وهذا هو
سـبب ثـقيت بــاملـســـؤولني

مجيعًا.
انطالقـًا من هذا االميان، فان
تـصـرحيـات الــسيـد وزيـر
الكهـرباء حول حتسن الطاقة
الكهـربائـية قـريبـًا، وحول
الـصـيف املــريـح، جعلـتـين
ازداد ثقــة بكل املـســؤولني،
بـــــــاالخــــص وان هـــــــذه
التصـرحيات جاءت متطابقة

جدًا مع الواقع!
بــاالمـس مـثاًل، وبعــد )12(
ساعة من االنقطاع املتواصل
للـتيــار الكهـربــائي، جـاءت
الـطاقة الـكهربائـية ملدة ربع
سـاعة عـلى استحيـاء وغابت

ملدة مخس ساعات أخرى.
امـا الـصيف املـريح، فـانه مل
يأت بعـد.. إذ مازلـنا نـتمتع
جبـمــالـيــة وبــرودة فـصل
الــربـيع، بــدرجــة حــرارة
مخـسني مئـويــة فقط، ومل
يـبق بـيـنـنــا وبـني درجــة
الـغليـان إال نـصف املـسـافـة

فقط،
وإذا بقي نفـس معدل القطع
املـتذبـذب فانـنا خالل سـنة
واحـــدة ســـوف نــسـتـمـتع
بـالكهربـاء ملدة )182( سـاعة،
كــاملــة، وســوف نـسـتمـتع
بالـظالم الدامـس ملدة )357(

يومًا.
مع ذلك ما زلت اعتقد ان كل
املـسؤولني صـادقني، والذنب

ذنبنا.
النـنــــا ال جنـيــــد قــــراءة
تـصرحيـاتهم، إذا رمبـا كلـمة
)قريبـًا( يف قامـوس املسؤول
املعين تعين)بعـد مائـة عام(
ذلك انـطالقـًا ممــا تتـوجه
الـــدراســـات واالقـرتاحـــات،
واآلراء، واللجـان املـشرتكـة..
واللجـان الفـرديـة، واللجـان
التـــدقيـقيــة، والعــروض،
واملـنــاقـصــات، والــوفــود،
وبــروتــوكــوالت الــدعــوات

والضيافة واهلدايا..
امل اقـل لكم ان اصـدق مـا يف
هـذا الكـون، هـي تصـرحيـات
الــســادة املــســؤولـني!! هل
عندكم شك؟! أسألـوا الطاقة

الكهربائية!

ألوان مائية
يف مـرسم )الـشنـون( تلك النـافذة
املطلة على الضجيج التقينا الفنان
فالح عـاشور الـذي شارك يف أكـثر
مـن عشـرين معـرضـًا علـى مـدى
مخــسـني عــامــًا وســألـنــاه عـن

البدايات.. فأجاب.
ـ حكــاييت مع الــرسم بـدأت وانـا
طـالب يف الثاني ابتدائي يف مدرسة

الفنان التشكيلي فالح عاشور السعدون:

أنا مع الفـــــن
الذي يفهمه اجلميــــع

الفنان التشكيلي فالح عاشور السعدون اإلبن تتلمذ على يد والده وهو لم
يتقن بعد ابجدية احلروف. فما ان بدأ يحل طالسمها )أي طالسم

احلروف( حتى اخذته علبة األلوان لعاملها املسحور. فشارك يف أول معرض
فني ولم يتجاوز بعد عامه الثالث عشر. وتواصل بعدها مع هذا الفن

اجلميل. ينهل كلما اصابه الظمأ من نبعٍ عذب وموهبة استاذ مجيد تعلم
فن الرسم بالفطرة.

* مـــا تقـيـيــمكـم لــــواقع الفـن
التـشكـيلي يف مـدينـة النـاصـريـة

حيث تقيمون اآلن؟
ـ ان حركـة الفن التشـكيلي يف هذه
املـدينـة ال تـتنــاسب مع تـأرخيهـا
احلضـاري العريق واعتقد ان سبب
تعثـر خطـى الفن علـى ارض هذه
املـــدينــة يعــود إىل عــدم وجــود
املنــاهج الفـنيــة الـصحـيحــة يف
املراحـل الدراسـية وقـلة املـعارض
ونـــدرة الـنــصـب والـتـمـــاثـيل
واجلـداريــات املبـدعــة.. كمـا ان
الطفرات املفـاجئة وانـتقال بعض
الـفنــانـني من حمــاكــاة واقـعيــة
صـرحيـة إىل جتـريـديـة غـامضـة
بـدون تسلسل اسلـوبي مدروس هلا
أثـر كـبري يف عـزوف املـتلقـي عن
زيـارة املعـارض الفـنيـة وانعـدام
احلــوارات الـثقـــافيـــة والنــدوات

الفنية.
* مـا مـدى تـأثـري البـيئــة علـى

اعمالكم الفنية؟
ـ انا ال احبث عـن فضاءات بل احبث
عن منـزلة الـروح يف ابديـة املكان
لذا انـا عاشق ملـدينيت الـناصـرية
بطيبتها وبروحها املرحة األزلية.

* هل مهمـة الفنان هي نقل الواقع
أم اعـــادة تـــشكـيـله السـتـــدراج

املتلقي؟
ـ ان مهمتنـا االساسية كفنانني هي
املسـاهمة يف االرتقـاء بالـذوق العام
إىل قيم مجـاليـة تتجـاوز املـألـوف
فـلم تعد مهـمة الفنـان اآلن تزيني
اجلــدران وتــزويق الـصــالــونــات
الباذخة بل على لوحاته الفنية ان
تكـــون اداة للـتغـيـري الــسـيــاسـي
واالجتمـاعي إضافـة إىل جتسيـدها
للقـيـم اجلـمــالـيــة وان ارى مـن
واجـيب ان ال ابتعــد عن املـدرسـة
الــواقعيـة كـثريًا علـى الـرغـم من
اجــادتـي للـعبــة الـســريــاليــة..
والتعبـريية كمـا اعتقـد ان مهميت
كفنـان هي ان اقـطع الصـمت بني
اللـوحــة واملتفـرج فـأنــا مع الفن
الذي يفهمه البـسطاء مثلما تفهمه
الــنخـبـــة. وال أظــن ان الفـنـــان
احلقيقي يـناصـر فلسفـة احتـكار

الفن.

الفنية اليت شاركت يف العديد منها
أيـام املتوسـطة والثـانويـة قبل ان
يـتم قبـولي يف أكـادمييـة الفنـون
اجلميلـة عام 1978. حيث تـتلمذت
علـى يـد خنبـة من رواد احلـركـة
الـتشكيليـة يف القطر مـنهم الفنان
فـائق حـسن وامسـاعـيل الشـيخلي
وكـاظم حيـدر وحـافظ الـدوربي

وارثو موفسكي.

االقبـال االبتـدائيـة يف العـاصمـة
بغـداد حـيث أول لـوحــة رمستهـا
باأللـوان املائيـة بعد تـدريب قاٍس
علـى يد والـدي الذي حـرص على
تعلـيمـي فن الــرسم قـبل تعلـمي
القـراءة حيث كان رمحه اهلل فـنانًا
بالفطـرة حريصـًا على مـشاركيت
إياه الرسـم يف كل األوقات ومواظبًا
علـى دفعي للمـشاركـة يف املعارض

مبناسبـة قرب تـسليم السـلطة للعـراقيني أقام
االحتـاد العام للـشبيبـة الدميـقراطي مهـرجانه
الـثانـي والذي تـضمن فعـاليـات خمتلفـة تغنت
حبب العراق وقف احلضور دقيقة واحدة حدادا
علـى ارواح الشهـداء ومن ثم قـدمت الـزهـرات
الحتـاد الـشبـيبـة انـشــودة بعنـوان )مـوطين(
بعــدهــا قــدم الـشعــراء خلف محــزة احللـفي
والشـاعـر عـريـان الـسيـد خـلف قصـائـد حب
عراقيـة متجد الوطن احلـبيب، وكانت ملـشاركة
الفنـان حـسن بـريـسم الـدور البـارز يف اجنـاح
فعاليـات املهرجـان اذ اهلب األيدي والـقلوب من

خالل االغاني اليت قدمها.
واليت كـــانت فـيهــا ادانــة واضحــة لألرهــاب

واإلرهابيني مثل )كايف ارهاب(
املا يعرف اسباب اجروحة

اللي يقتل لعابة ومرجوحة
هذا ارهاب وعنف وقسوة

وكذلك اغنية )تاتي تواتي(
تاتي تواتي رايح للموت خبطواتي

ميـته العــامل يــشعــر بـيه كل ذنـيب عــراقـي

أغنية يف مهرجان الشبيبة الدميقراطي الثاني

اجلنسية
ويا طفل يشبه مأساتي تاتي تواتي

واقيم معـرض للصور الفوتوغرافية شارك فيه
الـفنان املـصور الفـوتوغـرايف اثري عبـد احلسني
حتـت عنـون )هكـذا أرى العـراق( عرب فـيه من
خالل الصور عن معاناة العراقيني شبابًا وشيبًا
واطفااًل وسألنا الفـنان اثري عن تسلسل معرضه
هـذا فأجـاب: انه املـعرض الـشخصـي األول وانا
حالـيًا طـالب يف معهـد الفنـون اجلميـلة )سـنة
خامسة( واردت ان اجـسد معاناة العراقيني من

خالل هذه الصور.
وهنا استفـسرنا عن صورة لـ)سكة قطار( وماذا
تعين؟ فقـال انـي أرى من خالل هــذه الصـورة
دربًا يـوصلنـا إىل غايـة اخلالص من كل الـقيود

واشكاله.
وعنـد انتهاء احلفل خـرجت إىل املسـرح زهرات
فـرقة آذار وانـشدت االنـشودة اخلـالدة الـيت ما
زالت عالقـة يف اذهاننـا موطين مـوطين احلياة
والرجـاء يف مساك وردد احلـاضرون مع الفـرقة

موطين موطين!

كل ذنيب.. عراقي اجلنسية

بـدأت تونـس باإلسـتعدادت اخلـاصة
الحتـضان أمجل لـيالـي املهرجـانات
كمـا يف كل مـوسم صيـف تونـسي، يف
أكثــر من مــدينـة وبلــدة، وطبعـًا
مهرجان قـرطاج العريق الذي خيّص
هــذا العــام حفـل اخلتــام لـتكــريم
املـطربة الـراحلة، الـتونسـية ذكرى.
مــديـنـــة اجلالء اسـتعــدت أيـضــًا
السـتقبـال )صـيف الفـرح الــدائم(،
علـى مسـرح تفوق طـاقة استـيعابه
10000 مـتفـــرج، ويف حفل اخلـتـــام يـتـم
تكـريم املطربـة التونـسية الـراحلة،
ذكرى على املسـرح األثري يف قرطاج
تقـديرًا لـدورها يف االغـنية العـربية

والتزامها بتقديم كل ما هو مجيل.
ويـشارك يف املهـرجان عـدد من جنوم
الغناء يف الـوطن العربـي منهم كاظم
الـسـاهـر ونـانـسي عجـرم وصـابـر

الرباعي.
طربقة التـونسيـة تبدأ مـهرجانـاتها
الصـيفية تـتحول طربقـة التونـسية
اعـتبــارا من غـد اخلـميـس وعلـى
امتـداد مـوسـم الصـيفي اىل قـطب
ثقــايف مع سلـسلـة مـن النـشـاطـات
ابـرزها مهـرجانـات دولية ملـوسيقى
الــراي واجلــاز ومــوسـيقــى العــامل

واملوسيقى الالتينية. 

مهرجان )قرطاج( يكّرم الفنانة ذكرى
وطـربقة املـدينـة املتـوسطـية كـانت
قـدميـا مـركـزا جتـاريـا فـينـيقيـا
واصبحت الـيوم مـرفأ حبـريا مهـما

ومـركز اصطـياف مرمـوقا وتعمل
علـى ان تـنظـم نشـاطـا ثقـافيـا

وريـاضيـا متـنوعـا تضـاهي به
مدينة قرطاج اليت تستقطب

اكـثـــر مــن 500 الف زائـــر
سنويا. 

وتسعـى طربقة القـريبة
من احلدود مع اجلزائر

اىل وضع اسـس ثقافة
سيــاحيـة تـنتـشل

املــــديـنــــة مـن
الـركــود وتعيـد
االعـتـبــــار اىل
ـــــــرات الـــــسـه
املـــوسـيقـيـــــة
الغنـائيـة اليت
عــرفت بهـا يف
السـتينـات من
القرن املاضي. 
وال تقـتـصـــر

االحتفاالت الـثقافيـة يف تونـس على
مهرجـانات طـربقة، اذ تـنظم وزارة
الثقافة التونسية منذ حوالي اربعني

عاما مهرجان قرطاج الدولي 

ـ
ـ

وسط حضـور مكّثف من جنـوم الفن والغنـاء، عقدت شـركة
عامل الفـن املؤمتـر الصحـايف للنجمـة ديانـا حداد مبـناسـبة
صـدور ألبومها اجلديد )أول مرة( وانعقـد املؤمتر بعد ساعة
من موعـده، والذي أقيم يف فندق )راند حـياة( و قالت ديانا
حـداد إنها مل تغـب عن ساحـة الغنـاء وليس صحـيحا أنه مل
يصدر هلا أي إنتاج فين منذ ثالث سنوات فقد صدر البوم هلا
منـذ سنتني ولكن باللـهجة اخلليجية ومل تـطرحه يف مصر،
رمبا ال يفهم اجلـمهور املصري الغناء بـاللهجة اخلليجية رغم
أننـا عرب واللغة العـربية هي لغتـنا الرمسيـة. وأضافت انها
عـائدة بـالبـوم جيـد يعـادل جمهـود ألبـومني معـا يضّم 13
أغنية، وأنه رمبا يعـوض غيابها خالل الفـرتة املاضية. وكان
العمل يف األلبوم اجلديد شاقـًا ويستحق التأخري.ويف سؤال هلا
عن انـتشار شـائعة تقـول انها متثل يف فـيلم سينمـائي قالت
هـي ليسـت شائـعة بل كـانت حقيـقة مع حمـمد سعـد الذي
طـرح فكـرة فيلمـأشارك فـيه ولكين تـراجعت عن الفـكرة
رغم تـأكيـدات النجـاح أنـا ازعم أنين سـوف اختـار الـوقت

املناسب الذي ادخل فيه السينما.
وعن فوضـى الغناء خـاصة ان هناك مـطربات كن سـببا فى
هجوم اجلـمهور قـبل أقالم النقـاد عليهن قـالت اريـد مساع
رايـكم انتم  ماذا تقـولون ؟  ولكنهـا أمام إصرار الـصحافيني
على اإلجـابة قالت ان اهلل منحها صوت البد ان ترد اهلدية هلل
بان تؤدي يف إمكانيات صوتها، املطربة صوت وإحساس يصل
للـجمهــور ليـس مـطلـوب أن تـؤثـر عـليه بــأي شي آخـر.

احتـشد قـرابة 50 ألف شـخص يف ساحـة قصر
سان بـطرسربغ بـروسيا، لـسماع مـغين فريق
البيتلـز، بول مكـارتين يف حفل تأخـر حوالي
الـساعة، لـيكون حضـور مكارتـين الثاني له يف
بلد كان معجبو البيتلـز يستمعون سرا ألغاني
الفــــريق بـــسـبـب حــظــــرهــــا مـن قــبل
الـسلطـات.وبـالــرغم من اإلجــراءات األمنيـة
املشـددة، اليت فرضت علـى كل حامل بـطاقة،
املرور حتـت جهاز كـشف إلكرتوني، فـإن مزاج
احلشـد سرعـان ما انـدمج مع األغـاني، منـها

بول مكارتين يغين أمام
50 ألف شخص بروسيا

القديم ومنها اجلديد اليت أنشدها مكارتين.
ويعـترب حـدث األحـد الــرقم 3000 يف قــائمـة
حفالت مكـارتـين، لكنهـا األوىل له يف املـدينـة
الـتارخيـية. وكـان مكـارتين غنـى أمام حـشد
يصل إىل 20 ألف يف الـساحـة احلمـراء مبوسـكو
العام املاضي، والـيت حضرها الـرئيس الروسي
فالدميـري بوتني.ُيـشار إىل أن أسعـار البطـاقات
تـراوحـت بني 20 و1720 دوالرا - للـشخـصيـات
الرمسية، مـنهم الرئيس الـروسي بوتني الذي

قدم وحضر جزءا من احلفل.

ديانا حداد هل تشارك يف
فيلم سينمائي؟

يف اخر عرض
لالزياء يف

فرنسا..
عارضة ازياء
تظهر مفاتن

قالدتها
وتتناسى

مجال عيونها

كتابة/آمنة عبد العزيز

الناصرية/حسني كريم العامل

ذكرت صحـيفة الفـاينانـشل تاميـز اليوم ان
هيئـة االذاعة والتلفـزيون الـربيطانـية )بي
بي سي( تنوي اطالق حمطة تلفزيون باللغة
العـربية موجهـة اىل الشرق االوسط ملـنافسة
حمـطــة اجلــزيــرة القـطــريــة. واوضـحت
الصحـيفة االقتصـادية الربيطـانية ان وزارة
اخلـارجيـة الـربيطـانيــة وافقت علـى هـذا

املشروع.
واشـارت اىل ان بريطـانيا تـرغب يف ان تقدم
)بي بـي سي( بــديال للجـزيـرة وحملـطـات

تلفزيونية عـربية اخرى واسعة االنتشار يف
العــامل العـــربي والـيت تثـري سخــط لنــدن
وواشـنطن باختيار املـواضيع اليت تطرحها.
واوضحت ان احملطـة اجلديـدة ستكـون على
طــراز )بي بـي سي وورلـد( وعلـى ان تـبث
بـراجمهـا مـن لنـدن وان تكـون هلـا شـبكـة
مـراسلني يف كل الشـرق االوسط ومبيـزانية
تشـغيل سنويـة تقدر حبـواىل 28 مليون لرية
اسـرتليـنيــة )42 مليـون يــورو، 51 مليـون

دوالر(.

حمطة تلفزيونية عربية ملنافسة حمطة اجلزيرة


